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संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस

२४ ऑक्टोबर ही एक नवी सुटी असली तरी ती फार महत्त्वाची आहे. संयुक्त

राष्ट्र संघाचा तो जन्मदिवस. २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाने जागदतक

शांतीसाठी आदि आपले जग अदिक चांगले असावे यासाठी काम सुरु केले.

‘संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस’ या पुस्तकात सॅन फ्रान्सिस्को येथील संयुक्त राष्ट्र संघाच्या

स्थापनेची आदि ज्या आशेने मानवतेच्या कल्यािासाठी त्याची स्थापना करण्यात

आली त्याची आदि त्याच्या जगभरातील कायााची मादहती िेण्यात आली आहे.

भूक, रोगराई, अज्ञान यांचे दनमूालन करण्यासाठी व दवशेषतः जागदतक

शांततेचे रक्षि करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघ जगभरातील लोकांसाठी मोलाचा

ठरला आहे.

ऑदलव्ह रेब यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या गंुतागंुतीच्या कायााबाबत सोप्या व सरळ

भाषेत दलदहले असून आपि आशा व कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघ

दिवस का साजरा करतो हे स्पष्ट् केले आहे.
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२४ ऑक्टोबर हा एक जन्मदिवस आहे.

जगभरातील शांतता दटकून राहण्यासाठी हा

सवाादिक आशेचा दिवस आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघाचा हा जन्मदिवस आहे.



या दिवशी आपि केकवर लावलेल्या मेिबत्त्या मोजत नाही.

आपि ध्वज मोजतो.

शंभराहून अदिक ध्वजआपल्याला दिसतील.

आता संयुक्त राष्ट्र संघात शंभराहून अदिक िेशांचा अंतभााव होतो. 

इंग्रजीत संयुक्त राष्ट्र संघाचे ‘युएन’ हे लघुरूप अदिक प्रचदलत आहे.

नू्ययॉका मिील ‘युनायटेड नेशिप्लाझा’ या दठकािी हे िेश

िरवषी भेटतात. शांततेसाठी काम करण्यासाठी ते भेटतात.

आपले जग अदिक चांगले बनदवण्यासाठी ते भेटतात.

या चौकातील संयुक्त राष्ट्र संघाच्या काचेच्या उंच इमारतीसमोर

दवदवि िेशांचे हे ध्वज फडकत असतात.



संयुक्त राष्ट्र संघाचे अद्याप खूप जन्मदिवस झाले

नाहीत.

संयुक्त राष्ट्र संघाचा जन्म १९४५ मधे्य झाला.

जगभरातील लोक युद्धाने त्रासले होते म्हिून

राष्ट्र संघाची स्थापना झाली.

त्यांना शांततेत जगायचे होते.

१९४५ सालच्या वसंत ऋतूत ५० िेशांचे

प्रदतदनिी सॅन फ्रान्सिस्कोमधे्य जगाच्या शांततेचा

आराखडा बनवण्यासाठी जमले.

प्रशांत महासागरात िुसरे जागदतक युद्ध अद्याप

चालू होते.

आकाशात दवमाने घोघंावत होती.

त्यातून बॉम्ब टाकले जात होते.

मोठमोठी शहरे उि्ध्वस्त होऊन जळत होती.



सॅन फ्रान्सिस्को मधे्य जमलेले प्रदतदनिी म्हिाले:

प्रते्यक युद्ध हे पदहल्यापेक्षा अदिक भयानक होत

आहे.

आिखी एक जागदतक युद्ध झाले तर आपल्या

आवडत्या जगाचा अंत होईल.

यापुढे परत युद्ध होऊच नये.

ते आिखी म्हिाले:

कोिताही एक िेश जगात शांतता स्थापन

करू शकिार नाही.

अनेक िेशांनी एकदत्रतपिे यासाठी काम केले

पादहजे.

आपि जगाच्या शांततेसाठी एक आराखडा

तयार करायला हवा.



म्हिून मग ५० िेशांच्या प्रदतदनिीनंी संयुक्त

राष्ट्र संघाचा एक आराखडा तयार केला.

त्यानुसार काम सुरु करण्यासाठी पुरेशा िेशांची

मान्यता दमळेपयंत दहवाळा जवळ आला.

झाडांची पाने गळू लागली होती आदि पक्षी

िदक्षिेकडे स्थलांतर करू लागले होते.

२४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाचे

कामकाज सुरु झाले.

जगातील सवांनी आभार मानले.

जागदतक शांततेसाठी ही सवाादिक आशािायी

घटना आहे असे ते म्हिू लागले.

हा एका नव्या युगाचा प्रारंभ आहे

असेही ते म्हिू लागले.



वेगवेगळ्या िेशांमिील ज्या वािांमुळे युद्ध

होऊ शकेल असे वाि दनस्तरिे ही त्यांच्या

कामाची एक पद्धत आहे.

प्रते्यक बाजूचे म्हििे ते ऐकून घेतात.

कोिाचे म्हििे खरे आहे ते ठरवतात.

मग वाि दमटवतात.

शांततेसाठी काम करण्याची त्यांची आिखी

एक पद्धत म्हिजे सवा िेशांनी एकमेकांना

मित करायची.

श्रीमंत आदि गरीब िेश, मोठे व लहान िेश

- सवा येथे एकदत्रतपिे काम करतात.



राष्ट्र संघ आिखीही काहीतरी करतो.

जग अदिक चांगले व्हावे यासाठी येथे प्रयत्न केला जातो.

कोिीही भुकेले राहू नये!

रोगराई कमी व्हावी!

सवांना दलदहता वाचता यावे!

हजारो लोक वषाभर संयुक्त राष्ट्र संघात काम करतात.

ते दनरदनराळ्या भाषा बोलतात.

ते वेगवेगळ्या प्रकारचे कपडे घालतात.

अनेक गोष्ट्ी कशा कराव्यात हे त्यांना मादहत आहे.

त्यातील काही जि नू्ययॉका मिील काचेच्या उंच

इमारतीत काम करतात.

ज्या िेशांना मितीची गरज आहे अशा िेशांमधे्य

अनेक लोक काम करतात.



जगभरातील अिे लोक उपाशी असल्याने त्यांना मितीची गरज आहे.

पुरामुळे त्यांची दपके वाहून जातात.

िुष्काळात शेते वाळून जातात.

जमीन दनकस असल्यानेही पीक कमी येते.

पूर येऊ नयेत म्हिून संयुक्त राष्ट्र संघ िरिे बांिण्यासाठी मित िेते.

शेतांसाठी पािी दमळावे म्हिूनही ते मित करतात.

जदमनीचा कस सुिारण्यासाठीही ते मित िेतात.



लहान मुले-मुली आपले कप घेऊन येतात.

ते ररकामे आहेत.

लहान मुले-मुली आपल्या वाट्या घेऊन येतात.

त्या िेखील ररकाम्या आहेत.

म्हिून मग संयुक्त राष्ट्र संघ भुकेल्या मुलांसाठी

िूि पाठवते.

तांिूळ, मका आदि गव्हाचे जास्त पीक दमळावे

यासाठी ते शेतकऱयांना दशक्षि िेण्यास मित

करतात.



जगातील अध्याा लोकांना आजारपिात मितीची गरज असते.

ते मागे पडतात. त्यांना कामावर जाता येत नाही.

लहान मुला-मुलीनंा पळता आदि खेळता येत नाही.

म्हिून संयुक्त राष्ट्र संघ रोगराई घालवण्याचा प्रयत्न करते.

ते डॉक्टर आदि पररचाररका पाठवतात.

ते औषिेही पाठवतात.

लोकांना दनरोगी आदि तंिुरुस्त होण्यासाठी ते मित करतात.



आपल्या िेशातील (अमेररकेतील) मुले-मुलीही मित करतात.

हॅलोदवनच्या दिवशी ते भुते आदि हडळी सारखे कपडे घालतात.

ते लोकांच्या घरांच्या घंटा वाजवतात.

पि ते आपल्या स्वतः साठी खाऊ मागत नाहीत.

ते भुकेल्या आदि आजारी मुलांना मित करण्यासाठी संयुक्त

राष्ट्र संघाच्या मुलांच्या दनिीसाठी िेिग्या गोळा करतात.



जगातील अध्याा लोकांना मितीची गरज असते

कारि त्यांना दलदहता वाचता येत नाही.

त्यांना दशकण्याची इच्छा तर असते, पि त्यांना

शाळेत जाण्याची संिीच दमळालेली नसते.

त्यांनी किी पुस्तक पादहलेले नसते.

म्हिून संयुक्त राष्ट्र संघ शाळा बांिण्यासाठी

मित िेते.

ते दशक्षकही पाठवतात. ते पुस्तके आदि

कागि-पेन्सिली पाठवतात.

त्यामुळे मुला-मुलीनंा दलहायला आदि

वाचायला मित होते.

मग ते त्यांच्या आई-वदडलांना िेखील

दशकवतात.



जगातील बहुतेक लोकांच्या त्वचेचा रंग

गडि असतो.

हा रंग केवळ त्वचेपुरताच मयाादित असतो

हे संयुक्त राष्ट्र संघाला मादहत आहे.

कोित्याही वंशाचे लोक जन्मतः

अदिक चांगले वा अदिक हुशार नसतात.

त्यासाठी प्रते्यकाला एका संिीची

आवश्यकता असते.



त्वचेचा रंग कोिताही असला तरी आपल्या

सवांच्या भावना सारख्याच असतात.

आपि हसतो. रडतो. नाचतो. गातो.

आपल्याला आपल्या दमत्रांबरोबर खेळायला

आवडते.

काही वेळा एकट्यानेच बसून स्वप्न पाहायलाही

आपल्याला आवडते.

म्हिून त्वचेचा रंग काळा, गोरा, दनमगोरा दकंवा

दपवळा, कसाही असला, तरी सवांना समान संिी

दमळावी हा संयुक्त राष्ट्र संघाचा प्रयत्न असतो.



थोड्याच वषांत संयुक्त राष्ट्र संघाने बरेच

काया केले आहे.

अनेक िेशांतील वाि संपवले आहेत.

कोट्यविी भुकेल्यांना खाऊ घातले आहे.

कोट्यविी आजारी लोकांना बरे केले आहे.



कोट्यविी मुला-मुलीनंा दलहायला

व वाचायला दशकवले आहे.

गोरे नसिाऱया लोकांना नवी

आशा िाखवली आहे.

शांततेसाठी त्यांनी मोठे काया केले आहे.



म्हिून मुले आदि मुली शाळेत संयुक्त राष्ट्र संघ

दिवस साजरा करतात यात आश्चया

वाटण्यासारखे काही नाही.

शाळेतील कायाक्रमात ते संयुक्त राष्ट्र संघाच्या

जन्मदिवसाबाबत बोलतात.

आतापयंत संयुक्त राष्ट्र संघाने केलेल्या कायााची

मादहती िेतात.

भदवष्यादवषयीच्या त्यांच्या आशा-

आकांक्षासंबंिीही बोलतात:

युद्धबंिी घडवून जगात शांतता नांिविे.

जगात सुिारिा घडवून शांततेचा प्रसार करिे.



िेखिासंबंधी

ऑदलव्ह रेब यांनी दशकागो दवद्यापीठातून पिवी घेतल्यानंतर ‘नॉथावेस्टना युदनव्हदसाटी लॉ सू्कल’ मिून एलएलबी ही पिवी दमळवली. 

अमेररकेच्या सवोच्च न्यायालयात त्या वदकली करत असत.

इदलनॉय राज्यातील दशकागो शहरातून आलेल्या ऑदलव्ह यांनी ‘दझमररंग व रेब’ या भागीिारी कंपनीतून १५ वषे दशकागोत वदकली

केली. न्यायालयाच्या इदतहासातील महत्त्वाच्या ठरलेल्या रोदसका दिमर नागररकत्वाच्या अमेररकेतील सवोच्च न्यायालयातील खटल्यात

त्यांचा सहभाग होता.

श्रीमती रेब कामगार कायाालयात भाषिे िेत असत आदि ‘ररडसा डायजेस्ट’सह अनेक मादसकांमधे्य त्यांनी कायिेदवषयक लेख दलदहले

आहेत.

‘युनायटेड नेशि पे्लज अँड प्रोगॅ्रम्स’ व ‘पेटर ीयॉदटक पे्लज अँड प्रोगॅ्रम्स’ या लहान मुलांच्या नाटकांच्या िोन खंडांच्या त्या सहलेन्सखका

आहेत. आता त्या कोलोरॅडो राज्यातील बोल्डर येथे राहतात. दगयाारोहि व पायी प्रवास हे त्यांचे छंि आहेत.

दित्रिारासंबंधी

अदलकी या उपयोदजत कला आदि पुस्तकांची सजावट यातील तज््ञ आहेत. त्याखेरीज त्यांना संगीत, पुस्तके आदि बागकाम यातही

स्वारस्य आहे.

अदलकी यांचे बालपि दफलाडेन्सिया राज्यात गेले. त्या मु्यदझयम कॉलेज ऑफआटाच्या दवद्यादथानी आहेत. त्यांनी युरोपमधे्य भरपूर

प्रवास केला असून त्यात कलाकार या नात्याने न्सस्वत्झलंडमधे्य चार वषे वास्तव्यास असताना दचते्र रेखाटण्यासाठी मोटारीतून केलेल्या

प्रवासाचाही समावेश होतो. या िरम्यान त्यांनी इटली, युगोस्लान्सव्हया व ग्रीसमधे्यही प्रवास केला. वास्तव आयुष्यात अदलकी या श्रीमती

फॅ्रन्झ ब्राने्डनबगा या नावाने ओळखल्या जातात. त्या व त्यांचे पती नू्ययॉका मधे्य राहतात.

समाप्त


